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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

FACTORS THAT AFFECT TO QUALITY OF WORK LIFE 
OF THE  INTERNAL SECURITY OPERATIONS COMMAND OFFICIALS  

กมล กฤษวงศ์ 1   ดร.ณกมล  จันทร์สม2 

------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยทางประชากรศาสตร์   
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร และปัจจัยด้านความพึง
พอใจ กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   จ านวน 
300 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิง
พรรณนา การหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลโดยสรุป การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA T-test, F-test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  มีสถานภาพสมรส  มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท  มีลักษณะของต าแหน่ง
อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติ  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ และ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดย เพศ 
และ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตกต่างกัน  ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมใน
องค์กร  ปัจจัยด้านความพึงพอใจ  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ  : คุณภาพชีวิตการท างาน, ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 
 
------------------------------------------------------ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2  ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต  
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Abstract 
The objective of this research is to study the difference of personal factor, relation between 

factor management, environmental factor in the organization and factor of satisfaction with quality of 
work life of the internal security operations command officials. The research samples were 300 
internal security operations command officials. The questionnaires were used as the tool of data 
collection. The data was analyzed via descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and 
standard deviation to describe and summarize overall data. Analysis of variance (ANOVA T-test, F-
test) was used for study the difference between independent variables and dependent variable. Multiple 
regression analysis was used for data analysis to find out and forecast factor that affect to quality of 
work life of the internal security operations command officials. Statistical significance was set at 0.05.  

 The results showed that most of the samples were male, the aged 50 years or more, bachelor 
degree level, married, monthly income of more than 35,000 baht,  nature level of the job is 
practitioners. Personal factor; sex and level of education related to quality of work life of the internal 
security operations command officials. The different personal factor; sex and level of education vary to 
the quality of work life of the internal security operations command officials. The factor which affect 
to the quality of work life of the internal security operations command officials and have statistical 
significant are management, environmental in the organization and satisfaction.    
KEY WORD:  QUALITY OF WORK LIFE,  THE  INTERNAL SECURITY OPERATIONS 
COMMAND OFFICIALS  
บทน า 

บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
องค์กรและความส าเร็จขององค์กร  เนื่องจากบุคลากรนั้นสามารถน าทรัพยากรอ่ืน ๆในองค์กรมาบริหาร
จัดการให้ เกิดคุณค่าสู่ เป้าหมายที่ก าหนดได้  ดังนั้นหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการท างานก็จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานหรือผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตามไปด้วย คุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จขององค์กร  การที่จะท าให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพในการท างานนั้น ปัจจัยที่ส าคัญประการ
หนึ่งคือการท าให้บุคลากรเกิดความผาสุกและมีความพึงพอใจในการท างานตามที่องค์กรก าหนด ซึ่งการ
สร้างความผาสุกและความพึงพอในการท างานให้กับบุคลากรในองค์กรนั้น สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีให้เกิดแก่บุคลากร   

จากแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1974) คุณภาพชีวิตการท างานเป็นลักษณะงานที่ตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยมีองค์ประกอบที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการ
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ท างาน 8 ประการ คือ 1)ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2)สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 3)โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 4)ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน     
5)ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม 6)ประชาธิปไตยในองค์การ 7)ความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8)ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   

คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี จะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกที่
ดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรและยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ซึ่งท าให้เกิดผลผลิตและ
การบริการที่ดี  ทั้งคุณภาพและปริมาณ  คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของบุคลากรในองค์กร จึงมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 (มาตรา 5) มีฐานะเป็นส่วนราชการ
รูปแบบเฉพาะสังกัด ส านักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชา และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มี
ภารกิจในการวางแผนอ านวยการประสานงานและก ากับดูแลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ส าคัญของชาติ  ตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

จากภารกิจที่กล่าวข้างต้น กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดังนั้นหากข้าราชการของกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
         การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
            2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
             3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร กับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
             4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจ กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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 5. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
สมมุติฐานการวิจัย 
            1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่ต่างกัน ของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
            2. ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ กอง
อ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร  
            3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
            4. ปัจจัยด้านความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
ขอบเขตการวิจัย 
            ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่  กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่วนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนอ านวยการ และ ส่วนประสาน
การปฏิบัติของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
จะท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่จะ
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ ข้าราชการและลูกจ้างกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับปัจจัยคุณภาพชีวิตการ
ท างาน โดยก าหนด   ตัวแปร  ต่าง ๆ ดังนี ้
                ตัวแปรอิสระ  
 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และ
ลักษณะ     ของต าแหน่ง 
 2. ปัจจัยดา้นการบริหาร คือ การบริหารงานในองค์กร   
 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์ คือ บรรยากาศในการท างาน และวัฒนธรรมองค์กร 
 4. ปัจจัยด้านความพึงพอใจ คือความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างานของ ข้าราชการและลูกจ้างกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                1. น าผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการวางแผน และด าเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของ ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ดีขึ้นต่อไป 
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             2. เป็นข้อมูลส าหรับให้หน่วยงานอ่ืน พิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรของหน่วยงาน 
             3. ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยของผู้ที่สนใจ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
         
                ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
          
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

      -เพศ  

      -อาย ุ

      -ระดับการศึกษา 

      -สถานภาพสมรส 

      -รายได้ 

      -ลักษณะของต าแหน่ง 

     
 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ของข้าราชการกองอ านวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

- ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ  ยุติธรรม 

- โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคล 

- ความก้าวหน้าในการท างาน 
- ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กรและ

การท างานร่วมกัน 
- ประชาธิปไตยในองค์กร 
- ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
- ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

 

 

 

 ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  

    

    
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร 

      -บรรยากาศในการท างาน 

      -วัฒนธรรมองค์กร 

 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต

การท างาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ใช้แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กร 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน  ดังนี้  
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 

กรมการปกครอง (2539 : 17) การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่   2 คนขึ้นไป
ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
  ลูเธอร์ เอช. กูลิค และแลนอลล์ อูร์วิค (อ้างถึงในโกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2554: 165-166)ได้สรุป
กระบวนการบริหารไว้ในหนังสือที่ชื่อ “Papers on the Science of Administration” ซึ่งเขียนขึ้นในปี 
1937 ว่ากระบวนการบริหารย่อมประกอบด้วย ขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ประการ หรือที่เรียกว่า “ POSDCORB 
MODEL” ซึ่งอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
  P = planning หมายถึง การวางแผนงาน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด าเนินงานแผนเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการใช้อย่างมี
เหตุผล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง และสมบูรณ์ 
  O = organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งในการศึกษาบางแห่งก็
พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงาน หรือวิธีการจัดการ ด้วยเร่ืองการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน เป็นกรม กอง แผนก โดยอาศัย   ปริมาณงาน 
คุณลักษณะของงาน 
  S = staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล และเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
จัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายถึง การจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้
บุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม หรือ put the right man on the right job รวมถึงการที่
จะเสริมสร้าง และธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพในการท างานของคนงาน และพนักงานด้วย เร่ืองเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลนี้ได้มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างกว้างๆ ว่า “การบริหารงานบุคคลนั้นเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวกับการวางนโยบาย การวางแผน โครงการ ระเบียบ และวิธีด าเนินงานเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์การหนึ่ง เพื่อให้ได้มาและได้ประโยชน์ตลอดจนการบ ารุงรักษาไว้ ซึ่ง
ทรัพยากรด้านมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และปริมาณเพียงพอ เพื่อปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
กระบวนที่ว่านี้จึงรวมหน้าที่ต่างๆ ทั้งหมดนับตั้งแต่การสรรหา และรับคนเข้าท างานจนกระทั่งพ้นจาก
หน้าที่การงานขององค์การไป 
  D = directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการ รวมทั้งการควบคุม และนิเทศงาน
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า มนุษย์สัมพันธ์ และการจูงใจ เป็นต้น การอ านวยการใน
ที่นี้รวมถึงการวินิจฉัยการสั่งการ ซึ่งเป็นหลักอันส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหารขึ้นอยู่กับ
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ความสามารถของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เพราะเหตุว่า การที่จะอ านวยการให้ภารกิจด าเนินไปได้
ด้วยดีได้จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ดี และมีการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสม 
  Co = coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการที่จะช่วยให้ประสานงานดีขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การร่วมมือประสานงานเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญมากในการบริหาร เพราะ
เป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกระดับของงาน เพราะ
เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เมื่อกล่าวถึงการประสานงานแล้ว 
อีกเร่ืองหนึ่งที่ควรได้กล่าวถึงเพราะมีความส าคัญ คือ การติดต่อสื่อสาร เพราะการติดต่อสื่อสารที่ดีจะ
ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี และท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
  R = reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย  อันที่จริงการรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับการ
ติดต่อสื่อสาร อยู่มาก การรายงานโดยทั่วไป หมายถึง วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
แก่ผู้สนใจ  มาติดต่อสอบถาม ความส าคัญของรายงานนั้นอยู่ที่จะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง 
  B = budgeting หมายถึง การรายงานงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบกรรมวิธี
ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณ และแผนงานเป็น
เคร่ืองมือในการควบคุม วิธีการบริหารงานงบประมาณ 
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
 สมยศ นาวีการ (2540) บรรยากาศองค์กรเป็นเร่ืองที่มี ความส าคัญ เนื่องจากคนที่ท างานใน
องค์กร ท างานอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมบางอย่าง อันได้แก่ แบบของผู้น า ความยืดหยุ่นของโครงสร้าง
องค์กร กฎระเบียบ ตลอดจนความรู้สึกที่เกิดจากความนึกคิดถึงสิ่งต่างๆ ในองค์กร ซึ่งบรรยากาศองค์กร
นี้มีความส าคัญส าหรับผู้บริหารและบุคคลอ่ืนดังน้ี  
  1. บรรยากาศองค์กรบางอย่างท าให้ผลการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า 
บรรยากาศอื่นๆ  
  2. ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์กร หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกงานต่างๆ 
ภายในองค์กร 
   3. ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์กร ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจของบุคคลในองค์กร 
  ลิกเคริท์ (Likert, 1976 : 73) ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์กรไว้ดังนี้ 
  1. การติดต่อสื่อสารภายในองค์ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงความเป็นไปภายใน

องค์กร ผู้น าแสดงถึงความใจกว้างที่จะติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลข่าวสาร

อย่างถูกต้องและเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้ผลดี 
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  2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายขององค์กร การตัดสินใจในเร่ืองงานทุกระดับ มีข่าวสารเพียงพอในการตัดสินใจ หากการ
ตัดสินใจมีผลกระทบถึงใครแล้ว ผู้น าจะขอความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานคนนั้น 
  3. การค านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง องค์กรเอาใจใส่จัดสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพ การ
ท างานให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพึงพอใจในการท างาน 
  4. อ านาจและอิทธิพลในองค์กร หมายถึง อ านาจและอิทธิพลทั้งของผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานเอง 
  5. เทคนิคและวิทยาการที่ใช้ในองค์กร หมายถึง เทคนิคที่ใช้ในองค์กรมีการปรับปรุง
อย่างรวดเร็วไปตามสภาพแวดล้อม 
  6. แรงจูงใจ บรรยากาศที่ดีจะต้องมีลักษณะการยอมรับความแตกต่างและความขัดแย้ง
ในองค์กร พร้อมจะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานขยันขันแข็งท างานหนักเพื่อเลื่อนต าแหน่ง เพื่ออัตราค่าจ้าง 
และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
 จุฑารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541 : 18) ได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรเป็น 5 ด้าน ดังนี ้
  1. โครงสร้างองค์กร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเป้าหมาย เทคโนโลยีของ
องค์กร ลักษณะการแบ่งสายบังคับบัญชา กฎระเบียบต่างๆ 
  2. ลักษณะงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบใน
งาน ความยากง่ายและความท้าทายของงาน 
  3. การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อลักษณะการ
บริหาร และการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา การให้การสนับสนุนไว้ใจ การให้รางวัลและการลงโทษของ
ผู้บังคับบัญชา 
  4. สัมพันธ์ภาพภายในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อความสัมพันธ์
ภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา และความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างาน 
  5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเงินเดือนหรือ
ผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับการจัดสวัสดิการที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ที่พัก รถรับส่ง 
และสิทธิในการลาประเภทต่างๆ  
  สมยศ นาวีการ (2533) วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และบรรทัดฐาน
ร่วมกันของบรรดาสมาชิกภายในองค์กร วัฒนธรรมจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการ และไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ผูกสมาชิกขององค์กรเข้าด้วยกัน 
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ไพฑูรย์ สอนทน (2542 : 14) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นลักษณะการท างานที่มีคุณค่า
และมีคุณภาพที่ดี มีความพึงพอใจในการท างาน มีความรู้สึกที่ดีต่องาน ยึดมั่นผูกพันกับงานที่ท า 
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สภาพแวดล้อมการท างานมีความเหมาะสม ปลอดภัย มีอิสระในด้านความคิด ได้รับการตอบสนองทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและสังคม 
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขอันน าไปสู่คุณค่าแห่งชีวิตของตนเองและครอบครัว 
 Hackman and Sutte(อ้างถึงใน สมหวัง โอชารส, 2542 : 45) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคุณภาพ
ชีวิตการท างานไว้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานจะมีผลต่อการท างานอย่างมากมาย  ได้แก่ 

  1. ให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง 
  2. ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน (สร้างความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในงาน) 

  3. ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ 
 Walton (1974 : 12 – 16 ) ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานนั้น ว่าประกอบไป
ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ อยู่ 8 ประการ ดังนี ้

 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
 2. สภาพการท างานที่มีความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
  3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
  4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
  5. การบูรณาการทางสังคม  
 6. ประชาธิปไตยในองค์การ 
 7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
 8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (อ้างถึงใน ตุลา มหาพสุธานนธ์, 2547) มนุษย์เป็นสัตว์ที่มี

ความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด มนุษย์แต่ละคนมีล าดับขั้นของความต้องการ ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
 1. มนุษย์มีความต้องการไม่มีสิ้นสุด แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้น ขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งนั้นอยู่

แล้วหรือยัง ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นก็จะเข้ามาแทนที่ 
 2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 

ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
 3. ความต้องการของมนุษย์เป็นล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญ เมื่อความต้องการใน

ระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วจะเรียกร้องให้มีการตอบสนองความต้องการในระดับสูงขึ้น  
             ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์กและสมิท (อ้างถึงในสมิหรา จิตตลดากร,2546) ได้เสนอ
องค์ประกอบคู่ของ    เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two factors theory) ซึ่งได้สรุปไว้ว่ามีปัจจัยส าคัญ 2 
ประการที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล ปัจจัยดังกล่าวคือ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน 
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  ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คน
ชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอในให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของแต่ละบุคคลได้ 
  ปัจจัยค้ าจุน (maintenance factors) หมายถึงปัจจัยที่ค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของ
บุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กร
จะเกิดความไม่ชอบงานขึ้นและปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล เช่น เงินเดือน ความมั่นคง
ในงาน เป็นต้น 
 ทฤษฎีความคาดหวังของ วิคเตอร์ วรูม (1964) (อ้างถึงในสมิหรา จิตตลดากร, 2546)ได้เสนอ
รูปแบบของความคาดหวังในการท างาน โดย วรูม มีความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพิ่มขึ้น
นั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะท างานเพิ่มขึ้น
จากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการกระท านั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้
แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการท างาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการ
กระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึงพอใจ พฤติกรรมที่จะท างานขึ้นอยู่กับการคาดหวัง
ที่จะกระท าตามความคาดหวังนั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ที่จะได้รับซึ่งจะมีเร่ืองของการดึงดูด
ใจ การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน และการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามโดยทฤษฎีนี้จะเน้น
เร่ืองของการจ่ายและ การให้รางวัลตอบแทนเน้นในเร่ืองพฤติกรรมที่คาดหวังต่อเร่ืองผลงาน  ผลรางวัล
และผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตัวก าหนดระดับของความพยายามของพนักงาน 
 กาญจนา แดงมาดี ( 2545 ) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมี่แตกต่างกันออกไปตามมิติของการรับรู้และค่านิยมของแต่ละบุคคล ในด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยใน
องค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  นฤดล มีเพียร (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ของบริษัทการบินไทย (มหาชน) จ ากัด พบว่าพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อจ าแนกตามมิติแล้ว
พบว่า มิติด้านผลตอบแทน มิติด้านสภาพการท างาน มิติด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
มิติด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน มิติด้านบูรณาการทางสังคม มิติด้านสิทธิ
ของพนักงาน และมิติด้านเวลาท างานกับชีวิตส่วนตัว มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปาน
กลาง มีเพียงมิติด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานและองค์การเท่านั้น ที่มีระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยู่ในระดับสูง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับต าแหน่งและระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงานมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ส่วนเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร และการมีรายได้พิเศษ ไม่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
 ไพฑูรย์  สอนทน ( 2542 ) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเพศหญิงร้อยละ 
54.4 มีอายุเฉลี่ย 34 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 72 วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 60.7 ด ารง
ต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนร้อยละ 53.8 มีประสบการณ์ท างานเฉลี่ย 13 ปี คุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 69.1 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความพึงพอใจในงาน 
คุณลักษณะงาน และความเกี่ยวข้องผูกพันกับงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 73.9, 69.4, 65.4 
ตามล าดับ มีการรับรู้ความสามารถในการท างานของตนเอง การรับรู้ต่อระบบบริหาร ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 61.2, 67.5 ตามล าดับ มีค่านิยมต่อการท างาน ค่านิยมต่อราชการ ค่านิยมต่อการ
บริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 68.1, 67.5, 54.4 ตามล าดับ และพบว่าต าแหน่ง มีผลท าให้
คุณภาพชีวิตการท างานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การรับรู้ความสามารถในการท างาน
ของตนเอง การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมต่อการท างาน ค่านิยมต่อราชการ และค่านิยมต่อการบริการ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ได้แก่ การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมต่อการท างาน โดยอธิบายได้ร้อยละ 31.2 
  สมหวัง โอชารส ( 2542 ) ศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ในระดับปานกลาง อายุ ระดับชั้นยศ ต าแหน่งหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลต ารวจ มีผลท าให้ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลแตกต่างกัน การรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพ การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยม
ทางวิชาชีพ ค่านิยมทางราชการ และค่านิยมทางบริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลต ารวจ 
  ชัยยง ขามรัตน์ ( 2543 ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาธารณสุขในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อย
ละ 73.9 มีอายุเฉลี่ย 37 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 74.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 63.4 มี
ประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 15 ปี คุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 68.6 มี
บรรยากาศองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.3, 55.9, 61.4 และ 69.5 ตามล าดับ ความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีอิทธิพลทางตรงขนาด 0.504 บรรยากาศใน
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องค์การและพฤติกรรมการท างาน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตการท างานขนาด 0.386 และ 0.389 
ตามล าดับ  
 กาญจนา แดงมาดี (2545) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจสังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจสังกัด
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ข้าราชการต ารวจ 
สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ต่อระบบบริหาร และค่านิยม
ทางราชการ ตังแปรตามคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 8 ประการคือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการต ารวจ สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมทางราชการ และกองบังคับการที่สังกัดมีความสัมพันธ์
กับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ 
 อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม ตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัย
ด้านสภาวะแวดล้อม  ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม จ านวน 210 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่  อายุ สถานภาพสมรส รายได้ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนครปฐม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม ส่วนปัจจัยด้านการ
บริหาร ได้แก่การบริหารจัดการและลักษณะงาน และปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อม
และสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้ คือ ข้าราชการและลูกจ้าง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนอ านวยการ และส่วนประสานงาน ในห้วงเดือน ม.ค.56- เม.ย.56 จ านวน 1,195 คน การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อใช้ส าหรับตอบแบบสอบถามในงานวิจัยคร้ังนี้ ใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้
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สูตรความคลาดเคลื่อนมาตรฐานตามแนวคิดของ  Taro Yamane (1967)(อ้างถึงใน กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ และคณะ,2552)  n  =   N / (1 + N(e2))  ที่มีค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อน    ± 5 % (α = 0.05) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 นาย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น       
( Stratified Sampling ) โดยแบ่งข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ส่วนกลางออกเป็น 4 กลุ่ม  ตามลักษณะของต าแหน่ง คือ ระดับผู้ปฏิบัติ ระดับผู้บริหารระดับต้น ระดับ
ผู้บริหารระดับกลาง และระดับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างคือ 0.251 ของประชากร
ในแต่ละกลุ่มรวมทั้งสิ้น จ านวน  300 คน ดังนี ้
  

ตารางที่ 1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1 

2 

3 

4 

ระดับผู้ปฏิบัติ 

ระดับผู้ บ ริห า ร ระดับต้ น 

ระดับผู้บริหารระดับกลาง 

ระดับผู้บริหารระดับสูง 

530 

347 

183 

135 

133 

87 

46 

34 

 รวม 1,195 300 

 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยก าหนดข้อค าถามจากการ
ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ และสมมุติฐานของการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ต่อเดือน และลักษณะของต าแหน่ง จ านวน 6 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 ตอนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร จ านวน 8 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าสูงสุด, ค่าต่ าสุด, 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ตอนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร จ านวน 7 ข้อ แยกเป็นด้านบรรยากาศ
ในการท างาน จ านวน  4 ข้อ และด้านวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 3 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าสูงสุด, ค่าต่ าสุด, 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ตอนที่ 4   ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 7 ข้อ 
การวิเคราะห์ใช้ค่าสูงสุด, ค่าต่ าสุด, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 5  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 28 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าสูงสุด, ค่าต่ า 
สุด, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
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  การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยใช้การวิเคราะห์ t-test และ F-test ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อการพยากรณ์ ปัจจัยด้านการบริหาร, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
และความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 
 ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริง มีการทดสอบความเที่ยงตรง(Validity) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์(IOC) และทดสอบความเชื่อมั่น
(Reliability)ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือจากค่าความสอดคล้องภายในของครอนบาช ดังนี ้
 

 ตารางที่ 2  แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha cronbach coefficient)  

ตัวแปร ค าถาม(ข้อ) Alpha 
ปัจจัยด้านการบริหาร 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 

8 
7 
7 

28 

0.914 
0.920 
0.949 
0.983 

    
ผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมุติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 179 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.67  มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67 สถานภาพสมรส จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33  และลักษณะของต าแหน่งเป็น
ระดับผู้ปฏิบัติ จ านวน 133 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.34 โดยมีผลการทดสอบสมมุติฐานปัยจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สถิติที่ใช้ ค่าสถิต ิ ค่านัยส าคัญ 

1.เพศ  t-test 2.62 0.01* 
2.อายุ F-test 0.48 0.70 
3.ระดับการศึกษา F-test 3.21 0.04* 
4.สถานภาพสมรส F-test 0.16 0.85 
5.รายได้ต่อเดือน F-test 2.02 0.11 
6.ลักษณะของต าแหน่ง F-test 0.94 0.42 
*  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05  
 
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน
องค์กร  อยู่ในระดับสูงที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 6.83  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.01  ซึ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  
ด้านบรรยากาศในการท างาน  มีค่าเฉลี่ย 6.96  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.02  รองลงมาคือ  ปัจจัยความพึง
พอใจในการคุณภาพชีวิตการท างาน  มีค่าเฉลี่ย 6.32  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.89  และปัจจัยการ
บริหารงานในองค์กร  อยู่ในระดับต่ าที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 6.31  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.94  ส าหรับคุณภาพ
ชีวิตการท างานมีค่าเฉลี่ย 6.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83ดังนี ้
 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน 

 
การทดสอบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยใช้ Multiple Regression 
Analysis (MRA)  ได้ผลดังนี้ 

 

                                    ปัจจัย เฉลี่ย S.D. อยู่ในระดับ 
1. การบริหารงานในองค์กร 6.31 1.94 ปานกลาง 
2. สิ่งแวดล้อมในองค์กร 6.83 2.01 ปานกลาง 
   2.1 บรรยากาศในการท างาน 6.96 2.02 ปานกลาง 
   2.2 วัฒนธรรมองค์กร 6.66 2.21 ปานกลาง 
3.ความพึงพอใจในการคุณภาพชีวิตการท างาน 6.32 1.89 ปานกลาง  
4. คุณภาพชีวิตการท างาน 6.56 1.83 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานในองค์กร  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  
ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 

*  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05 
**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.01 
 จากตารางที่ 5  พบว่า  จากตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านบรรยากาศ
ในการท างาน และความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ 0.001, 
0.049 และ 0.000 ตามล าดับ และสามารถน าผลการวิเคราะห์มาใช้พยากรณ์ในรูปแบบของสมการดังนี้ 

    Y         = C + ß1 X1 + ß2 X2 + ß3 X3   
 แทนค่าสมการได้ดังนี้ 

      Y     = .691 + .161 X1 + .092 X2 + .601 X3  
                Y    หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร   
                C    หมายถึง  ค่าคงที่ (Constant) 
                ß     หมายถึง  ค่าเบต้า (Beta) 
                X1   หมายถึง  ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร 
                X2   หมายถึง  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านบรรยากาศในการท างาน   
                X3   หมายถึง  ปัจจัยความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

 
 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coeffients 
Standardized 

Coeffients 
 
t 

 
sig 

Collinearity 
Statistics 

B SE Beta Tolerance VIF 
ค่าคงที่(C) 
ปัจจัยการบริหารงาน( X1) 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
     บรรยากาศในการท างาน (X2) 
     วัฒนธรรมองค์กร 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน (X3)  

.691 

.161 
 

.092 

.062 

.601 

.183 

.046 
 

.047 

.043 

.040 
 

 
.170 

 
.101 
.075 
.621 

 

3.787 
3.465 

 
1.975 
1.428 

15.065 

.000** 
.001* 

 
.049* 

.154 
.000** 

 

 
.282 

 
.257 
.247 
.399 

 
3.549 

 
3.891 
4.044 
2.506 
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ตารางที่ 6 แสดงความเชื่อมั่นของสมการพยากรณ์ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยใช้ Enter   

Model R R Square Adjusted 

R Square 

 Std. Error of 

the Estimate 

F Sig 

1 .895 .800 .798 .825 295.464 .000 

  
 จากตารางที่ 6  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงานใน
องค์กร  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านบรรยากาศในการท างาน  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  และความพึง
พอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พบว่า 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .895  แสดงว่าปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กร  และปัจจัยความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในระดับสูง 
 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .800   หมายความว่า  ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กร  และปัจจัยความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  คิดเป็น ร้อยละ 80 
 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ .825  หมายความว่าการประมาณค่า
ของคุณภาพชีวิตการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.825 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่ต่างกัน ของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร            
เพศ t-Test 0.01* ยอมรับ 
อายุ F-Test 0.70 ปฏิเสธ 
ระดับการศึกษา F-Test 0.04* ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F-Test 0.10 ปฏิเสธ 
ลักษณะของต าแหน่ง F-Test 0.42 ปฏิเสธ 
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร MRA 0.001** ยอมรับ 
สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
ปัจจัยบรรยากาศในการท างาน MRA 0.049* ยอมรับ 
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร MRA 0.154 ปฏิเสธ 
สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
ปัจจัยความพึงพอใจ  MRA 0.00** ยอมรับ 

 
 *  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05 
** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.01  
 

 จากตารางที่ 7 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังนี้ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ  ระดับการศึกษา             
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในขณะที่อายุ  สถานภาพสมรส  รายได้
ต่อเดือน  และลักษณะของต าแหน่ง ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลให้คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ในส่วนของเพศ  
และระดับการศึกษา  และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ในด้านอายุ  สถานภาพสมรส  รายได้ต่อเดือน  และ
ลักษณะของต าแหน่ง    
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 พบว่า  ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวก  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าว  มีผลในทิศทางเดียวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2  
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านบรรยากาศในการท างาน      
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวก  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าว  มี
ผลในทิศทางเดียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน แต่
ส าหรับ ด้านวัฒนธรรมองค์กรไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ในด้านบรรยากาศ
ในการท างาน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 ในส่วนของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กร 
    ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 4 พบว่า  ปัจจัยด้านความพึงพอใจ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวก  แสดงให้เห็นว่า  ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงยอมรับสมมุติฐานที่ 4  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า เพศ  ระดับการศึกษา  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร ด้านบรรยากาศใน
การท างาน  และความพึงพอใจ  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการ
วิจัย ได้ดังนี ้
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  พบว่า  เพศ  และระดับการศึกษา  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยเพศ  และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งการที่เพศ และระดับการศึกษา            
ที่แตกต่างกันแล้วท าให้มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันนั้น อาจเนื่องมาจาก กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับความมั่นคง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่เป็นข้าราชการทหารและต ารวจ ลักษณะงานในบางต าแหน่งงานอาจมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเพศ ท า
ให้รู้สึกถึงความเจริญก้าวหน้าที่แตกต่างกันของเพศที่ต่างกัน ส าหรับระดับการศึกษาก็จะเป็นเกณฑ์ใน
การก าหนดของลักษณะงานซึ่งจะมีผลต่อ คุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน 
ความก้าวหน้าในการท างาน เป็นต้น 
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 ปัจจัยด้านการบริหารงานในองค์กร  พบว่า  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ซึ่งองค์ประกอบในการ
บริหารในองค์กรที่ส าคัญคือ โครงสร้างการจัดที่เหมาะสม การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคล และการก าหนดจ านวนบุคคลให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยผลการวิจัยเป็นไปตามแนวคิดการ
บริหารองค์กรตามหลัก 7S ของ แมคคินซีย์ (McKinsey 7-S framework)  ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง 
(Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (Systems) บุคลากร (Staff) แบบการบริหาร (Style) ทักษะ (Skills) 
และค่านิยมร่วม (Shared values) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหวัง โอชารส (2542) และ
กาญจนา แดงมาดี (2545) ที่พบว่าการรับรู้ต่อระบบการบริหารมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลต ารวจ และข้าราชการต ารวจ สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านบรรยากาศในการท างาน  พบว่า  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลในทิศทาง
เดียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ทั้งนี้ผู้บริหารองค์กร จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศในการท างาน คือมีการจัดพื้นที่ในการ
ท างานให้เหมาะสมมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับ
บุคลากรรวมทั้งผู้ร่วมงานด้วยกัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล (2552)ที่ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาวะแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมและสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  พบว่า  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กล่าวคือ  ค่านิยม  ความ
เชื่อ  ความเข้าใจและทัศนคติของบุคคลในที่ท างานไม่มีผลต่อความเจริญเติบโต  การพัฒนา  และการใช้
ความสามารถในการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งอาจ
สืบเนื่องมาจาก กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ 
ยังไม่มีวัฒนะธรรมองค์กรที่ชัดเจน และบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่มีการโอนย้ายมาจากหลายหน่วยงาน
อ่ืนซึ่งยังยึดติดกับวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆ ยังไม่มีการหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์ กรของกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมกันอย่างชัดเจน  

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ  พบว่า  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และมีค่า
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สัมประสิทธิ์ เป็นบวก  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยข้าราชการของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความพึงพอใจในปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ในเร่ือง การ
ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ การได้รับโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ความก้าวหน้าในการ
ท างาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในองค์กรและการท างานร่วมกัน การมีประชาธิปไตยในองค์กร ความ
มีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับ ชัยยง ขามรัตน์ ( 2543 ) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาธารณสุขในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า ความพึงพอใจในการท างานมี
อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีอิทธิพลทางตรง  
บทสรุป/สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีข้อค้นพบที่จะน าไปพยากรณ์เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ 5 ปัจจัย ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา การบริหารงานในองค์กร บรรยากาศในการท างาน และความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
การท างานด้านต่างๆ   ดังนั้น ผู้บริหารของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
หน่วยงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว
น าปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณาก าหนดเป็นนโยบาย และก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ดังนั้น  ส านักบริหารงานบุคคล 
จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีสมรรถนะขีดความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตาม
แผน 
 2. ปัจจัยด้านการบริหารงานในองค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ดังนั้น  ผู้บริหารองค์กรควรให้ความส าคัญกับ
ความก้าวหน้าในการท างานให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม มีการปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม  
วางกรอบอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน  ก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของ
บุคคลให้ชัดเจน  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การสร้างการรับรู้ของบุคลากรที่มี
ต่อเป้าหมายขององค์กร  การบริหารและการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา   
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 3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร ด้านบรรยากาศในการท างาน  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ดังนั้น    ควรสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากรในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เช่น  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ ในกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา  
ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างาน  
 4. ปัจจัยความพึงพอใจมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ดังนั้น  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ควรน า
ปัจจัยความพึงพอใจในแต่ละด้านไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัย  ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เช่น ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
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